Regio Scheldemonden

Onze loodsen kennen
elke bocht in de Westerschelde.
Met zijn vele bochten en kronkels is de Westerschelde een van de moeilijkst te bevaren rivieren ter wereld.
Hij verbindt de havens van Antwerpen, Vlissingen, Gent en Terneuzen met de Noordzee. De registerloodsen
in de regio Scheldemonden zorgen ervoor dat de tienduizenden schepen die jaarlijks deze plaatsen aandoen,
vlot en veilig de havens in en uit worden geloodst. Dat doen we onder alle weersomstandigheden, 24 uur per
dag, zeven dagen per week.
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De best mogelijke service
Indien door weersomstandigheden beloodsing op zee
niet mogelijk is, wordt de loods met behulp van de helikopter afgehaald of bemand. Een andere mogelijkheid
is schepen via loodsen op afstand (LOA) te bedienen.
Bij LOA komt de loods niet aan boord van het schip,
maar maakt de loods gebruik van de walradar en de
VHF. Dit gebeurt vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in samenspel met de Verkeersdienst. De loods
komt aan boord zodra dit mogelijk is. Voor schepen
inkomend vanaf de Steenbank is dit bij Westkapelle en voor schepen inkomend vanaf de Wandelaar
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